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سمیىی حاصل اس بذير حقیقی سیب  F1 َای وسلي میشان مادٌ خشک در بیه کلًن صفت ارتفاع بًتٍبزرسی دي 

 َیبزید

 

4، واصز سارع3پىاٌ، دايد حسه2سکزیا ، رسًل اصغزی*1صبا عباس وژاد
 4پزیسا شیخ سادٌ، 

 داًؾجَی کبرؽٌبعی ارؽذ افالح ًجبتبت داًؾگبُ هحقق اردثیلی -1

 اعت ٍ افالح ًجبتبت داًؾگبُ هحقق اردثیلیداًؾیبر گزٍُ سر -2

 عضَ ّیئت علوی ایغتگبُ تحقیقبت کؾبٍرسی ٍ هٌبثع طجیعی اعتبى اردثیل -3

 داًؾگبُ هحقق اردثیلی اعتبدیبر گزٍُ سراعت ٍ افالح ًجبتبت -4
 sabasnejad1368@gmail.com:  ًَیغٌذُ هغئَل*

 

 خالصٍ

ارقبم عبتیٌب، لَکب، کبیشر ٍ عبٍاالى ثب یکذیگز  عیت سهیٌی حبفل  اس تالقی F1کلَى ًغل  105تعذاد 

اردثیل کؾت  طجیعی هٌبثع ٍ کؾبٍرسی تحقیقبت ایغتگبُ در 1393ثِ ّوزاُ ٍالذیٌؾبى ثِ عٌَاى ؽبّذ در عبل 

ّبی گزدیذ. دٍ ففت ارتفبع ثَتِ ٍ درفذ هبدُ خؾک هَرد هطبلعِ قزار گزفت. ایي طزح در قبلت طزح پبیِ ثلَک

تجشیِ ؽذ. ًتبیج حبفل اس تجشیِ  جزا ٍ در ٍة عبیت هَعغِ تحقیقبت آهبر کؾبٍرسی ٌّذکبهل تقبدفی ا

ّب ٍ ثزرعی هیبًگیي دادُ ّب ثیبًگز اختالف هعٌی دار در عطح یک ٍ پٌج درفذ ثَد. اس هیبى ٍاریبًظ دادُ

هعزفی ؽذ  ثلٌذتزیي کلَى 4/115ارتفبع ثب هیبًگیي   Caeser*Savalan 10 کلونتکزارّبی هَرد ثزرعی 

 دارای ثیؾتزیي درفذ هبدُ خؾک ثَد. 7/26ثب هیبًگیي  Luca*Savalan 10ّوچٌیي کلَى 

 

 F1 : عولکزد کلَى، ثذر حقیقی ّیجزیذ، ٍسى غذُ، کلَى ًغلکلمات کلیدی

 

 

  مقدمٍ 

خَارثابر جْابًی اعاالم     یبثذ. عبسهبىافشایؼ هذاٍم جوعیت جْبى ًیبس ثِ هَاد غذایی رٍس ثِ رٍس ثب عزعتی ؽگزف افشایؼ هی ثب

هیلیبرد ًفز خَاّذ رعیذ کِ تأهیي هَاد غذایی ایي جوعیت ًیبس ثِ تاالػ    8ثِ ثیؼ اس  2030کزدُ کِ جوعیت جْبى تب عبل 

ّبی قبثل تَجِ در عِ دِّ اخیز هقزف عبلیبًِ هَاد غاذایی فقاد در حاذٍد    ثیؾتز در سهیٌِ کؾبٍرسی دارد. ثب ٍجَد پیؾزفت

ّابی در  ثبیذ هقذار تَلیذ هحقاَالت غاذایی در کؾاَر    2030ّبی هَجَد تب عبل بفتِ اعت. ثزاعبط ثزآٍرددرفذ افشایؼ ی 20

-درفذ ثیؾتز اس تَلیذ فعلی آى ثبؽذ تب ثتَاًذ ّوگبم ثب جوعیت رٍ ثِ رؽذ حزکت ًوبیذ ٍ ثاِ درعاتی جاَاة    70حبل تَععِ 

ٍ در آعیب عَهیي تَلیذ کٌٌذُ ثعاذ اس یایي ٍ    12ی در جْبى رتجِ سهیٌایزاى اس لحبظ تَلیذ عیت .(1ّبی آًْب ثبؽذ )گَی ًیبس

اًتخبة ارقبم جذیذ پزهحقَل ٍ ثب ففبت کیفی هٌبعت یک اهز هّْن ٍ ضزٍری ثزای اکثاز کؾاَرّب اس    .(8) ثبؽذٌّذٍعتبى هی

رهابًی ٍ دٍرُ خاَاة غاذُ    ثبؽذ. اًتخبة ارقبهی کِ دارای عولکزد ثبال، سهبى رعیذگی هتَعد دیازرط ٍ اًجب جولِ کؾَر هب هی

ثبؽٌذ یاِ اس ًراز اقتقابدی ٍ    ّبی سًذُ ٍ غیزسًذُ هیطَالًی ٍ هٌبعت، کیفیت خَة ثزای هقبرف هختلف ٍ هتحول ثِ تٌؼ

سهیٌی جْات رٍیابرٍیی   یِ اس ًرز عالهت ًقؼ ثِ عشایی در سًذگی هزدم ٍ جبهعِ ایفب خَاّذ ًوَد. افشایؼ هیشاى تَلیذ عیت

سهیٌای ًیابس هجازم    ذایی ٍ اهٌیت غذایی در عطح جْبًی ٍجَد دارد. ثٌبثزایي ثب ٍجَد تعذاد سیبد ارقبم عیتثب افشایؼ تقبضبی غ

ثبیغت ارسػ اقتقبدی را اس طزیق عولکزد غذُ قبثل فزٍػ ثبال ٍ ّشیٌِ تَلیاذ پابییي   ثِ ارقبم جذیذ ٍجَد دارد. ارقبم جذیذ هی
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ّب ثبؽاٌذ تاب ثبعاا کابّؼ هقازف هاَاد ؽایویبیی ٍ در ًتیجاِ کابّؼ          یوبریثبیغت هقبٍم ثِ آفبت ٍ ثفزاّن آٍرد. ارقبم هی

 ّبیی ًریز خؾکی، گزهب، عزهب، کوجَد عٌبفز  ّبی هحیطی گزدًذ. اًتخبة ثزای عولکزد پبیذار ٍ ثبال، هقبٍهت ثِ تٌؼخغبرت

ثبؽاٌذ. قٌاذّبی   ز ثغیبر هْان های  ثزداری ثْتز اس آة هَجَد ٍ هَاد غذایی هثل ًیتزٍصى ٍ فغفغذایی، ؽَری ٍ تٌؼ آثی، ثْزُ

 (.  9ثبؽٌذ )بییي، عذم خغبرت هکبًیکی، کجَدی ٍ اثزات داخلی ًیش حبئش اّویت هیپاحیبیی 

ثبؽٌذ، کؾَر هاب،   سهیٌی هی ثزخالف تعذاد قبثل تَجْی اس کؾَرّب کِ علیزغن تَلیذ ًغجتبً ًبییش دارای ارقبم هتعذد عیت

هعزفی ٍ در یزخِ تَلیذ قازار گزفتٌاذ، عواالً فبقاذ ارقابم       1391رقن خبٍراى در عبل  ٍ 1387ثِ جش رقن عبٍاالى کِ در عبل 

 .(7) اًاذ ّبی خقَفی ارٍپبیی افالح ؽذُ سهیٌی هَجَد در کؾَر ٍارداتی ٍ تَعد ؽزکت داخلی ثَدُ ٍ تقزیجبً کلیِ ارقبم عیت

ّیجزیذ، پاٌج ًتابب ثزتاز ثازای هطبلعابت       14 سهیٌی ثز رٍیدر ثزرعی هقذهبتی عبسگبری ّیجزیذّبی تجبری ثذر حقیقی عیت

سهیٌای طای دٍ عابل آسهابیؼ در     اس تعذاد پٌج ًتبب حبفل اس ثذر حقیقای عایت  در یک آسهبیؼ (. 3ؽذًذ )عبسگبری اًتخبة 

ّبی ثزتز اس رٍػ علکغایَى کلاًَی اعاتفبدُ    جْت اداهِ هطبلعِ ثزای هعزفی صًَتیپ ؽذُ ٍکلَى اًتخبة  200هٌطقِ اردثیل 

کلَى اهیذثخؼ ٍ ارقبم ثزتز، ًتیجِ گزفتٌذ کِ ارقبم عبًتِ، آلوزا، ثبًجاب ٍ   12ثِ هٌرَر ارسیبثی تعذاد در یک پضٍّؼ . (6)ؽذًذ 

دارای ثیؾتزیي عولکزد غذُ کل ٍ قبثل فزٍػ، ٍسى غذُ در ثَتِ، تعاذاد ٍ ٍسى غاذُ ثایي     ATZIMBA×TPS-67-8کلَى 

رای ثیؾتزیي درفذ هبدُ خؾک ٍ رًگ ییپظ ٍ خالل سرد خیلی رٍؽي داؽاتٌذ.  هتز ثَدًذ. رقن عبًتِ ٍ آگزیب داهیلی 55-35

اس (. در یک ثزرعی فَرت گزفتاِ ٍ ثاب اعاتفبدُ    7) هیشاى افت اًجبری در ارقبم کبیشر، آلوزا ٍ ثبًجب کوتز اس ؽبّذ )رقن آگزیب( ثَد

جْات ثزرعای عابسگبری در هٌابطق هختلاف       کلَى اهیذثخؼ 16سهیٌی، تعذاد الوللی عیتّبی دریبفتی اس هزکش ثیيگیبّچِ

سهیٌی )گزاًَال، کبیشر، رٍعتز، کبرا، ثبًجاب،  ّفت خبًَادُ ثذر حقیقی عیتثزرعی اًجبم گزفتِ ثز رٍی . در (5ؽذ )کؾَر اًتخبة 

T2999/4 وT2704/1  تْیِ ؽذُ اس هَعغِ تحقیقبت هحقَالت سراعی کؾَر ایزلٌذ ٍ ایغتگبُ تحقیقبت کؾبٍرسی ٍ هٌابثع )

ّب ًؾبى داد در داخل ّز خبًَادُ ثازای فافبت ؽاکل ثازن، رًاگ      . ًتبیج ثزرعیؽذکلَى اًتخبة  2400جیعی اردثیل تعذاد ط

. در ثزرعی ٍ ارسیبثی، عبسگبری ٍ فافبت کوای ٍ کیفای    (7) پَعت، رًگ گل، فزم ثَتِ، رًگ گَؽت ٍ پَعت تٌَع ٍجَد دارد

عبل در  9در طی حذٍد  1386تب عبل  1378سهیٌی اس عبل  ر حقیقی عیتّبی جذیذ ثذ ّبی اهیذثخؼ ٍ پزٍصًی ارقبم ٍ کلَى

ّبی ثِ عول آهذُ ثِ  اس ًتبیج هجوَع ثزرعی 397007 -9خیش کؾَر، کلَى اهیذثخؼ  سهیٌی ّبی عیت اعتبىتعذادی اس کزب ٍ 

ثاِ عٌاَاى    1391عابل   درًیاش   397097 -13کلاَى اهیاذثخؼ   ّوچٌیي عٌَاى اٍلیي رقن هلی ثب ًبم عبٍاالى هعزفی گزدیذ. 

. ّذف اس ایي پضٍّؼ اًتخبة ّیجزیذّبی ثزتز اس لحبظ ففبت رًاگ گَؽات سرد،   (4) دٍهیي رقن هلی ثب ًبم خبٍراى هعزفی ؽذ

ّبی یکٌَاخت، عولکزد غذُ قبثل قجَل ٍ عوق یؾن عاطحی ٍ هٌبعات ثازای فاٌعت فازآٍری اس جولاِ       هبدُ خؾک ثبال، غذُ

 ثَد. خَریییپظ ٍ خالل ٍ هقزف تبسُ

 

 َامًاد ي ريش

یبثی ثِ ّیجزیذّبی هٌبعت اس ًرز ففبت سراعی ثبسارپغٌذی ٍ عبسگبری ثب ؽزاید اقلیوی هٌبطق هٌرَر دعتایي پضٍّؼ ثِ

  F1در ایغتگبُ تحقیقبت کؾبٍرسی ٍ هٌبثع طجیعی اردثیل اجزا  ؽذ. ثذٍر حقیقی 1393سهیٌی کؾَر در عبل  تَلیذ عیت

هتز عبًتی 10× 10ّبی پالعتیکی عذد در گلخبًِ ٍ در گلذاى105تیٌب، لَکب، کبیشر ٍ عبٍاالى ثِ تعذاد حبفل اس تالقی ارقبم عب

در طی هزاحل رؽذ، کؾت خَاّذ ؽذ.  1393در فزٍردیي هبُ عبل  1:1هحتَی پیت هبط ٍ پَکِ هعذًی ثِ ًغجت حجوی  

لیتز در هیلی 5/2هقذار ی هجبرسُ ثب آفبت اس عن کًَفیذٍر ثِطَر هٌرن اًجبم گزدیذ. ثزاّبی ّزس ثِعولیبت آثیبری ٍ ٍجیي علف

هتزهزثع اعتفبدُ گؾت.  100گزم در  10هقذار کؼ هبًکَسة ثِ ّبی قبریی اس قبرچهتزهزثع ٍ ثزای هجبرسُ ثب ثیوبری 100

 ؽَد. یزاُ ثب آة آثیبری اعتفبدُ هّب ًیش اس فزهَل کَدی ّویِجْت تبهیي هَاد غذایی هَرد ًیبس گیبُ

 18-22عبعت تبریکی ٍ دهبی  8عبعت ٍ  16در هزاحل اًجبم ایي تحقیق، ؽزاید رؽذی در گلخبًِ ؽبهل طَل دٍرُ رٍؽٌبیی 

 ّب هشرعِ هٌتقل گزدیذ. یِ رٍس گیبُ 45درفذ خَاّذ ثَد. پظ اسهذت  65-75گزاد ٍ رطَثت ًغجی درجِ عبًتی
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ّب ثزاعبط ففبت عوق یؾن، طَل ز ثزداری ؽذ. در سهبى ثزداؽت ثَتِّب عرٍس قجل اس ثزداؽت ثَتِ 10ّبی َّایای قغوت

 ثزرعی ٍ ّیجزیذّب اًتخبة خَاّذ گزدیذ. در طی دٍرُ  رؽذ ففبت تعذاد عبقِ افلی اعتَلَى، یکٌَاختی ٍ رًگ پَعت غذُ 

غذُ، یکٌَاختی ؽکل غذُ، در ثَتِ، قطز عبقِ افلی، ارتفبع ثَتِ،  تعذاد،  ٍسى غذُ در ثَتِ، ؽکل غذُ، رًگ پَعت، گَؽت 

گیزی گؾت. دٍ ّبی جذیذ گیبّی اًذاسُالوللی حفبظت گًَِعوق یؾن ٍ عولکزد غذُ ثز اعبط دعتَر العول اتحبدیِ ثیي

ّبی حبفل سهیٌی هحبعجِ ؽذ ٍدادُ ففت درفذ هبدُ خؾک ٍ ارتفبع ثَتِ در ّیجزیذّبی حبفل اس تالقی ارقبم هختلف عیت

ّبی کبهل تقبدفی تَعد تَعد ًزم افشار آًبلیش َرد هطبلعِ در ارقبم )ٍالذیي( در قبلت طزح پبیِ ثلَکگیزی ففبت هاس اًذاسُ

 در ٍة عبیت هَعغِ تحقیقبت آهبر کؾبٍرسی ٌّذ هَرد تجشیِ قزار گزفتٌذ.  طزح آگوٌت

 اعبهی کلَى ّب ثِ فَرت سیز هی ثبؽذ:
Luca*Caeser 1 Luca*Savalan 1 Luca*Satina 1 Caeser*Savalan 1  Luca*Savalan 1 

Luca*Caeser 2 Luca*Savalan 2 Luca*Satina 2 Caeser*Savalan 2 Luca*Savalan 2 

Luca*Caeser 3 Luca*Savalan 3 Luca*Satina 3 Caeser*Savalan 3 Luca*Savalan 3 

Luca*Caeser 4 Luca*Savalan 4 Luca*Satina 4 Caeser*Savalan 4  Luca*Savalan 4 

Luca*Caeser 5 Luca*Savalan 5 Luca*Satina 5 Caeser*Savalan 5 Luca*Savalan 5 

Luca*Caeser 6 Luca*Savalan 6 Luca*Satina 6 Caeser*Savalan 6 Luca*Savalan 6 

Luca*Caeser 7 Luca*Savalan 7 Luca*Satina 7 Caeser*Savalan 7 Luca*Savalan 7 

Luca*Caeser 8 Luca*Savalan 8 Luca*Satina 8 Caeser*Savalan 8 Luca*Savalan 8 

Luca*Caeser 9 Luca*Savalan 9 Luca*Satina 9 Caeser*Savalan 9 Luca*Savalan 9 

Luca*Caeser 10 Luca*Savalan 10 Luca*Satina 10 Caeser*Savalan 10 Luca*Savalan 10 

Luca*Caeser 11 Luca*Savalan 11 Luca*Satina 11 Caeser*Savalan 11 Luca*Savalan 11 

Luca*Caeser 12 Luca*Savalan 12 Luca*Satina 12 Caeser*Savalan 12 Luca*Savalan 12 

Luca*Caeser 13 Luca*Savalan 13 Luca*Satina 13 Caeser*Savalan 13 Luca*Savalan 13 

Luca*Caeser 14 Luca*Savalan 14 Luca*Satina 14 Caeser*Savalan 14 Luca*Savalan 14 

Luca*Caeser 15 Luca*Savalan 15 Luca*Satina 15 Caeser*Savalan 15 Luca*Savalan 15 

Luca*Caeser 16 Luca*Savalan 16 Luca*Satina 16 Caeser*Savalan 16 Luca*Savalan 16 

Luca*Caeser 17 Luca*Savalan 17 Luca*Satina 17 Caeser*Savalan 17 Luca*Savalan 17 

Luca*Caeser 18 Luca*Savalan 18 Luca*Satina 18 Caeser*Savalan 18 Luca*Savalan 18 

Luca*Caeser 19 Luca*Savalan 19 Luca*Satina 19 Caeser*Savalan 19 Luca*Savalan 19 

Luca*Caeser 20 Luca*Savalan 20 Luca*Satina 20 Caeser*Savalan 20 Luca*Savalan 20 

Luca*Caeser 21 Luca*Savalan 21 Luca*Satina 21 Caeser*Savalan 21 Luca*Savalan 21 

 وتایج ي بحث 

ّبی حبفل اس تالقی ارقبم آگزیب ، کبیشر، عبتیٌب ٍعبٍاالى اس ًرز ففبت  ًتبیج تجشیِ ٍاریبًظ ففبت ًؾبى داد کِ ثیي ّیجزیذ

(. ایي اهز حبکی اس 1درفذ ٍجَد دارد )جذٍل  1ٍ  5وبل داری در عطح احت ارتفبع ثَتِ ٍ درفذ هبدُ خؾک اختالف هعٌی

  کلَى ّبی هَرد ثزرعی کلَىثبؽذ. در ثیي ّب ثِ هٌرَر گشیٌؼ ثزای ففبت هَرد ًرز هیتٌَع صًتیکی ثیؾتز ثیي ّیجزیذ

Caeser*Savalan 14 ٍLuca*Savalan 10  ٌذ.ثَتِ ٍ ثیؾتزیي درفذ هبدُ خؾک ّغتارتفبع  دارای ثیؾتزیيثِ تزتیت 
 تجشیٍ ياریاوس ارتفاع بًتٍ ي درصد مادٌ خشک در کلًن َا -1جديل 

 (MSهیبًگیي هزثعبت )  

 درفذ هبدُ خؾک ارتفبع ثَتِ                                                                      درجِ آسادی هٌبثع تغییز      

 ns58/291                                          **45/0                                                        4 ثلَک
 74/2 **                                         40/115** 104 ّب                کلَى

 86/0                                                02/145                                                         16 اؽتجبُ آسهبیؾی       
 29/4                                                  52/17                                                              - ضزیت تغییزات       

* ٍ *ns دارٍ غیزهعٌی 1داری در عطح احتوبل %ثِ تزتیت ثیبًگز هعٌی 
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ثیؾتزیي ٍکلَى  28/25ثب 9، درتکزار اٍل کلَى درفذ هبدُ خؾکفَرت گزفتِ ثزٍی ففت  طجق آًبلیش:  درصد مادٌ خشک

ثِ  83/18ٍ  07/26ثب هیبًگیي  11ٍ کلَى 10ی ثبؽٌذ. در تکزار دٍم کلَى را دارا ه درفذ هبدُ خؾک 89/19ثب  18ٍ  3

ثیؾتزیي درفذ هبدُ  69/25ثب هیبًگیي 9ادُ اًذ. در تکزار عَم کلَى تزتیت ثیؾتزیي ٍ کوتزیي درفذ را ثِ خَد اختقبؿ د

دارای درفذ هبدُ خؾک پبییٌی اعت. ثب هطبلعِ ففت هَرد  05/18ثب هیبًگیي 15خؾک را داراعت. در ّویي تکزار کلَى 

دارای  56/19ٍ 5/23ثِ تزتیت ثب هیبًگیي ّبی  19ثیؾتزیي ٍکلَى  9ایي ًتیجِ حبفل گؾت کِ کلَى  ًرزدر تکزار یْبرم 

ثب هیبًگیي  9ثبالتزیي هقذار ٍ کلَى  6/24ثب هیبًگیي   16ثیؾتزیي ٍ کوتزیي درفذ هبدُ خؾک ّغتٌذ. در تکزار آخز کلَى 

 پبییي تزیي هقذار هبدُ خؾک را دارًذ. 31/19

یي درفذ هبدُ ثبالتزیي هیبًگ Luca*Savalan 10اس تکزار دٍم  10کلَى تکزار  4در کلَى  105کلی هقبیغِ در 

اس Luca*Satina 15 اس تکزار عَم   15ثبؽذ. کلَى خؾک را دارد. ّوچٌیي دارای عطح هعٌی داری پٌج ٍیک درفذ هی

 لَى ّب ثزخَردار اعت.کوتزیي هیشاى هبدُ خؾک درهیبى ک

سهیٌی رتفبع ثَتِ عیت( در ثیي ّوِ تکزارّب اس لحبظ ففت ا1ثب تَجِ ثِ جذٍل تجشیِ ٍاریبًظ هزثَطِ )جذٍلارتفاع بًتٍ: 

ثبالتزیي هیبًگیي را  14/75ثب هیبًگیي  5کلَى  1ای کِ در تکزار گًَِداری هؾبّذُ ؽذ ثِدر عطح پٌج درفذ اختالف هعٌی

ثبالتزیي   98/80ثب هیبًگیي  2ٍ 1ّبی ؽوبرُ کلَى 2کوتزیي هیبًگیي را داراعت. در تکزار  39/59ثب هیبًگیي  4داؽتِ ٍ کلَى 

-هی  7/76ثب هیبًگیي  1 کلَى 3. در تکزار دارای کوتزیي هیبًگیي اعت 98/74ثب هیبًگیي  21ٍ کلَى  اًذ را داؽتِ هیبًگیي

اسهیبًگیي پبییٌی   73/44ثب هیبًگیي  9ثبالتزیي هیبًگیي را داؽتِ ٍ کلَى  115/4ثب هیبًگیي  10کلَى ؽوبرُ  4ثبؽذ. در تکزار 

 کوتزیي ارتفبع را دارد. 37/43ثب هیبًگیي  21ثبالتزیي ٍ کلَى  37/74هیبًگیي  ثب 1کلَى  درثزرعی تکزار پٌجناعت. ثزخَردار 

  Luca*Savalan 2ي  Luca*Savalan 1 ّبیکلَى 22ٍ  23در ًْبیت اس لحبظ هقبیغبت ثیي تکزارّب ثیي تکزار ؽوبرُ 

کلَى ؽوبرُ  4ٍ  2ّوچٌیي ثیي تکزار  ٍثزتز اعت.  23ٍ  22ّبی ؽوبرُ کلَى 3ٍ  2ثْتزیي کلَى ّغتٌذ. ثیي تکزار 

73Caeser*Savalan 10  ِگیزی کلی هؾخـ ؽذ کِ کلَى ثْتزیي کلَى اعت. در ًتیجCaeser*Savalan 10  

اعبط ًتبیج حبفل اس تالقی ارقبم آگزیب ٍ کبیشر در یک پضٍّؼ ثز سهیٌی اعت. ثز ْتزیي کلَى اس لحبظ ففت ارتفبع ثَتِ عیتث

لحبظ ارتفبع ثَتِ در ثیي ّیجزیذّب در عطح پٌج درفذ داری ثِهَرد هطبلعِ گشارػ ؽذ کِ  اختالف هعٌی در ثیي ّیجزیذّبی

 هتزعبًتی 91/40-00/76ثب هیبًگیي  AC1 ،AC8  ٍAC9فَرتی کِ ثیؾتزیي ارتفبع ثَتِ در ّیجزیذّبی ٍجَد داؽت ثِ

 (.2حبفل ؽذ )
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